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NO PODEM SEGUIR AIXÍ: 
 ELS TRIBUNALS I LA INSPECCIÓ DE TREBALL FARTS DE L A DIRECCIÓ DE BMN  

 
Actualment BMN té causes obertes en els tribunals p er les demandes col·lectives 
interposades per CCOO, UOB i SESFI : Acord d’Externalitzacions, incompliment de la 
promoció per capacitació, classificació de sucursals, riscs psicosocials reconeguts per 
l’Auditoria i per la Inspecció però no avaluats, falta d’informació a la Representació Legal 
dels Treballadors reconeguda en el Estatut dels Treballadors, cobertura de maternitats, 
prolongacions de jornada en frau de llei, etc. 
 
A aquestes demandes col·lectives, CCOO dóna suport jurídic a les demandes 
individuals interposades per acomiadaments i trasllats sense causa objectiva, 
extralimitant-se la direcció dels acords assolits per a una reestructuració ordenada i 
negociats de bona fe.  
 
CCOO entén que aquest camí emprés per la direcció d e l’empresa és altament 
perillós  i s’intueix un horitzó de confrontació laboral que la plantilla no mereix després de 
cinc anys d’esforços i sacrificis per surar l’empresa.    
 
De nou, és necessari que les seccions sindicals conformin una unitat sindical com en 
la primavera del 2013 capaç de frenar tant despropòsit laboral i legislatiu. CCOO anima la 
resta de formacions sindicals per emprendre campany es de mobilitzacions, amb 
impacte social, que facin que la direcció de BMN re ctifiqui la seva actitud hostil 
contra una plantilla que no ho mereix, que ho és to t en aquest negoci . 
 
Esperem que para algunes formacions sindicals això no sigui més que una cortina de fum 
electoralista i passin pàgina després del 26 de novembre. Seria imperdonable . 
  

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS  SOL.  

 
 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre 
la referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si 
tens qualque dubte al respecte pots remetre 
un correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar 
al telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms .................................... .................................................................................................................................................. 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….................................... ...…........ Data naixement ....................... ...................... 
 
Adreça............................................. ........................................................................................................................................................... 
 
Població .......................................... .....................................................................................  Codi postal ... ........................................... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. .....................…............ Firma:  

 
 
(Porta-la als teus representants de CCOO-SERVEIS o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)   


